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Veletrh ALLES FÜR DEN GAST je největším a nejnavštěvovanějším veletrhem v oboru 

hotelnictví a gastronomie, který je zaměřený především na restaurační a hotelové zařízení, 

gastronomickou techniku a vybavení pro kuchyně a velkokuchyně spolu s prezentací 

gastronomických specialit. Veletrh ALLES FÜR DEN GAST je v Rakousku považován za 

nejdůležitější událost v oboru gastronomie a hotelnictví. V roce 2021 se akce i přes 

pandemická omezení zúčastnilo 540 rakouských a zahraničních vystavovatelů a veletrh 

navštívilo téměř 22 000 osob. Výstava slouží nejen jako možnost k navázání nových 

obchodních kontaktů, ale také k představení aktuálních trendů v tomto oboru. Zahraniční 

kancelář CzechTrade ve Vídni připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení 

nových odbytových možností pro české exportéry. Více informací o veletrhu naleznete na: 

www.gastmesse.at 

 

Proč se investice do veletrhu ALLES FÜR DEN GAST 

vyplatí? 

— Veletrh ALLES FÜR DEN GAST si za léta svého konání získal významnou pozici mezi 

rakouskými veletrhy. Akce se každoročně těší bohaté návštěvnosti firem, které 

představují špičku ve svém oboru a nabízí tak vynikající možnost získání přehledu o 

inovacích a novinkách a navázaní kontaktů s potencionálními partnerskými firmami. 

— Veletrh se pyšní vysokou úrovní spokojenosti návštěvníků. Celkovou spokojenost 

s průběhem veletrhu a s jeho organizací v roce 2021 vyjádřilo přibližně 90 % účastníků 

průzkumu, devět z deseti návštěvníků uvedlo, že z návštěvy veletrhu profitovalo. Téměř 

všichni respondenti (více než 90 %) by tuto událost doporučili dále. Většina také uvedla, 

že oblíbenost výstavy ALLES FÜR DEN GAST bude i nadále růst. Dvě třetiny 

respondentů referovaly, že nalezly nové produkty i společnosti se zajímavým nabídkami.  

— O úspěšnosti minulých ročníků veletrhu svědčí také skutečnost, že 40 % návštěvníků 

využilo tuto událost k nákupu přímo na místě a přibližně 62 % chtělo později objednat 

produkty a služby na základě návštěvy veletrhu. 

— Odborná veřejnost si cení nejen velkého výběru sortimentu a atmosféry veletrhu, ale také 

vysokého počtu vystavovatelů v daném odvětví, přítomnosti významných vystavovatelů a 

v neposlední řadě též zaměření veletrhu vzhledem k aktuálnímu vývoji v oboru a na trhu. 

— V roce 2021 na veletrhu v Salzburgu vystavovalo 540 firem z Rakouska a zahraničí 

(bezmála třetina zahraničních vystavovatelů byla ze sousedních zemí Rakouska) a mezi 

nimi se představili mnozí lídři ve své oblasti.  

http://www.gastmesse.at/
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— Pravidelně jsou také desítky firem zapsány na čekací listinu se zájmem o účast, což je 

v rámci rakouských veletrhů naprosto výjimečné a svědčí o kvalitě této události.  

— Akci doprovází pestrý doprovodný program, který je orientovaný na novinky a trendy 

v oboru. Novinkou posledních ročníků byl tzv. „veganský svět“ (Vegane Welt), otevření 

venkovní prezentační plochy nebo speciální sekce pro Start-upy, tzv. Gastro-Hackathon 

či karierní koutek. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Gastronomické speciality 

— Pochutiny 

— Nápoje 

— Vybavení kuchyní a velkokuchyní 

— Gastrotechnika 

— Vybavení a příslušenství pro restaurační a hotelová zařízení 

— Komunikační a informační technologie 

— Elektronické zpracování dat v hotelnictví 

— Franšízové systémy 

— Pracovní oděvy a hotelový textil 

— Hygienické prostředky 

— Venkovní zahrádky a zimní zahrady 

— Wellness 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Zahraniční kancelář ve Vídni zajistila plochu o velikosti 68 m2 v prestižní hale pro 

společný stánek CzechTrade s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. 

— Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 
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Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Plocha 68 m2 na společné expozici čelního stánku v prestižní hale 10, celková expozice 

má k dispozici poloostrov (je otevřená ze 3 stran) 

— Zajištění připojení energií (elektřina 40 kW 3fázové 400 V a 24 hodinové 3kW 1 fázové 

230 V; voda) 

— Stavba expozice včetně grafiky na stěny, umístění loga do štítu, osvětlení, připojení k 

internetu 

— Vybavení nábytkem (infopult, barová židle, jednací stůl, čtyři židle, vitrína) 

— 2 ks vystavovatelských průkazů a 1 parkovací karta (po celou dobu veletrhu) na firmu  

— Základní občerstvení  

— Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

— Vytvoření stručného informačního profilu Vaší firmy v němčině na základě Vámi 

dodaných materiálů a jeho zveřejnění včetně loga na webových stránkách a LinkedIn 

profilu naší kanceláře ve Vídni 

— Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade)  

— Osobní asistence během veletrhu a v případě potřeby aktivní účast pracovníků kanceláře 

CzechTrade Vídeň při jednáních s Vašimi obchodními partnery  
 

— Cena (za 10 m2): 145 000 Kč bez DPH (rádi připravíme 

individuální nabídku na jinou velikost plochy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

ALLES FÜR DEN GAST HERBST 
 

5. – 9. 11. 2022 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 22. 4. 2022 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 6. 5. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. Přihlášku 

prosím zasílejte emailem na adresu vienna@czechtrade.cz a následně gestorovi akce 

poštou do 22. 4. 2022. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Zuzana Jesenská 

CzechTrade 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 566 

mob.: +420 702 213 109 

e-mail: zuzana.jesenska@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK RAKOUSKO: 

Julie Havlová 

Penzingerstrasse 11 – 13  

A-1140 Vídeň, Rakousko 

 

tel: +43 1 899 58 162 

mob: +43 664 3525 105 

e-mail: vienna@czechtrade.cz 

mailto:vienna@czechtrade.cz
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast na ploše o velikosti 10 m2    145 000,- Kč + DPH 

 

 

 

 

Místo, datum .......................................................... Podpis  ..............................................................  

 

Přihlášku je nutné odeslat emailem na adresu 

vienna@czechtrade.cz a následně poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Zuzana Jesenská 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 

obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 

obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-

sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 

Závazná přihláška 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky / služby 
k nabídnutí 

 

 

mailto:vienna@czechtrade.cz
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
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